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GIỚI THIỆU

VỀ CÔNG TY THIÊN ÂN ABOUT TACORP

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên Ân chính 

thức thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 bởi 

các kỹ sư chuyên ngành điện tử, tự động hóa và 

công nghệ thông tin, với mong muốn sáng tạo, ứng 

dụng những công nghệ, giải pháp tiên tiến nhất 

vào cuộc sống nhằm góp phần hiện đại hóa đất 

nước. Mục tiêu của công ty là trở thành một công ty 

giải pháp công nghệ hàng đầu với những nhân 

viên có đủ kỹ năng và sự hiểu biết, đem đến sự tối 

ưu về thời gian và chi phí cho những giải pháp 

thông minh.

Thien An Technology Investment Corporation was 

official established and started operating since 2008 

by engineers specializing in electricity - electronics, 

automation and information technology with the 

desire to create and apply the most advanced 

technologies and solutions in life to contribute to 

modernization of the country. Our goal is to become 

the leading technology solution providers with staff 

of sufficient skills and knowledge, bringing the 

optimization in time and cost efficiency for smart 

solutions.

Our main fields of activities include:

» Intelligent traffic systems: Toll collection, 

Traffic information board, Vehicle detection, 

Trafic camera, etc.

» Factory solutions: Automated storage 

solution, Smart storage solution, Yard manage-

ment solution, etc.

» Integrated solutions: Access control system, 

Parking control system, Video surveillance 

system, etc.

Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi:

» Giao thông thông minh: Thu phí giao thông, 

Bảng thông tin giao thông, Phát hiện phương 

tiện, Camera giao thông,…

» Giải pháp nhà máy: Giải pháp kho tự động, 

Giải pháp kho thông minh, Giải pháp quản lý sân 

bãi, ...

» Giải pháp tích hợp: Hệ thống kiểm soát vào ra, 

Hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe, Hệ thống camera 

giám sát,…

INTRODUCTION
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
COMPANY INFORMATION

Tên doanh nghiệp

Ngày thành lập

Mã số thuế

Trụ sở

Điện thoại

Email

Website

Đại diện pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên Ân

26/05/2008

0305734911

92 Đường Số 10, KDC CityLand, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

(028) 62955472

info@tacorp.vn

tacorp.vn

Huỳnh Kim Thanh Danh - Giám đốc

Company name

Establishment

Tax identification

Headquarter

Telephone

Email

Website

Representative

Thien An Technology Investment Corporation

May 26th, 2008

0305734911

92 Duong So 10, CityLand, Ward 10, Go Vap District, HCM City

(028) 62955472

info@tacorp.vn

tacorp.vn

Mr. Huynh Kim Thanh Danh - Director
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
LEGAL FOUNDATION
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CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
VISION - MISSION - CORE VALUES

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
VISION MISSION

Với hơn 12 năm kinh nghiệm và những nỗ lực, 

sáng tạo không ngừng, chúng tôi luôn phấn đấu trở 

thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp 

giải pháp ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào đời 

sống. Góp phần nhỏ trong công cuộc đổi mới công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa là niềm vinh dự và động 

lực để chúng tôi phát triển và xây dựng thương 

hiệu thêm lớn mạnh.

Luôn đặt tiêu chí chất lượng công trình và sự hài 

lòng của khách hàng làm điều kiện tiên quyết, 

chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm công 

nghệ cao, giải pháp tích hợp và dịch vụ phù hợp với 

yêu cầu của khách hàng, mà còn tối ưu hóa giải 

pháp và thiết bị, đảm bảo hiệu quả kinh tế mà vẫn 

phù hợp và thích nghi với điều kiện công trình.

With more than 12 years of experience, constant 

effort and creativity, we always strive to become 

the leading enterprise in the field of providing 

solutions for applying advanced technologies into 

real life. Contributing a small part to the industrial-

ization and modernization is the honor and moti-

vation for us to keep growing and building a stron-

ger brand.

Products’ quality and customers’ satisfaction are 

always the pre-requisite in every activity, we not 

only provide high-tech products, integrated 

solutions and services tailored to customers’ 

requirements, but also optimize existed solutions 

and equipment, ensuring economic efficiency 

while still being suitable and adaptable to the 

building’s condition.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Sự đam mê: mong muốn góp phần tạo nên một 

cuộc sống thoải mái và ý nghĩa hơn qua việc mạnh 

dạn đầu tư nghiên cứu và đưa ra các giải pháp công 

nghệ tiên tiến.

Sự đổi mới: không ngừng học hỏi, đổi mới và 

sáng tạo.

Sự chuyên nghiệp: toàn tâm xây dựng một đội ngũ 

chuyên nghiệp với chất lượng ổn định và tinh thần 

trách nhiệm cao.

Tính đồng đội: luôn đề cao tính đồng đội, hỗ trợ lẫn 

nhau để giúp nhau thăng tiến bản thân và giúp ích 

cho xã hội.

Sự thành công: sự thành công của chúng tôi luôn đi 

cùng với sự thịnh vượng và thỏa mãn của khách 

hàng, các cổ đông, đối tác và tất cả các công ty 

thành viên.

Passion: we wish to contribute to create a more 

comfortable and meaningful life by boldly invest-

ing in research and offering advanced technology 

solutions.

Innovation: never stop learning, innovating and 

being creative.

Professionalism: wholeheartedly building a profes-

sional team with stable quality and high sense of 

responsibility.

Teamwork: always promoting teamwork, support-

ing each other to help improving ourselves and be 

useful for society.

Success: our success always accompanies with the 

prosperity and satisfaction of our customers, 

shareholders, partners and all member companies.
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Đội ngũ nhân lực của Thiên Ân là yếu tố chính làm nên sự phát triển bền vững trong hơn 12 năm qua 

của công ty, với hơn 100 cán bộ có trình độ Cao đẳng, Đại học và trên Đại học, cùng đội ngũ công nhân 

sở hữu kinh nghiệm lâu năm và tham gia nhiều dự án khác nhau từ công trình dân dụng, công nghiệp 

cho đến kỹ thuật hạ tầng giao thông.

The human resource of Thien An is the core factor in our company’s sustainable development over the 

past 12 years, with over 100 staff members graduated from reputable universities and colleges, together 

with a team of highly experienced workers who have participated in many different projects, from 

civil and industrial construction to infrastructure engineering.

Kế toán Công nợ
Debt Accounting

Kế toán Tổng hợp
General Accounting

Tổ Tài chính
Finance Team

Mua hàng
Purchasing

Thủ kho
Warehousing

PHÒNG HÀNH CHÍNH -
NHÂN SỰ

Administration Dept.

PHÒNG TÀI CHÍNH
- KẾ TOÁN

Financial - Accounting Dept.

PHÒNG TRIỂN KHAI
Execution Dept.

Đội thi công 2
Construction Team 2

Giám sát thi công
Site Manager

Đội thi công 1
Construction Team 1

Đội thi công 2
Construction Team 2

Giám sát thi công
Site Manager

Đội thi công 1
Construction Team 1

Quản lý triển
khai dự án 2

Project
Management 2

Điều phối dự án
Project Coordinator

Quản lý triển
khai dự án 1

Project
Management 1
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HUMAN RESOURCE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Management

BAN GIÁM ĐỐC
Board of Directors

PHÒNG CÔNG NGHỆ
Technology Dept.

PHÒNG DỰ ÁN
Project Dept.

BAN KIỂM SOÁT
Supervision Committee

BAN ISO
ISO Committee

Quản trị hạ tầng
Network Admin

Phát triển phần mềm
Software Dev.

Kiểm thử và Đào tạo
QA/QC and Training

Giải pháp ITS
ITS Solution

Giải pháp kho
Warehouse Solution

Giải pháp tích hợp
Integrated Solution

Hỗ trợ kinh doanh
Sales Support

Phát triển
Công nghệ

Technology Dev.

Nghiên cứu
- Phát triển

R&D

Chăm sóc
khách hàng

Customer Support

Thiết kế
giải pháp

Solution Design

Kinh doanh
Sales

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP ORGANIZATION CHART
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Hệ thống thu phí giao thông (TCS) bao gồm nhiều 

hình thức thu phí khác nhau, được thực hiện thông 

qua hệ thống thiết bị kiểm soát tại phòng điều hành 

thu phí và thiết bị, phần mềm tại làn thu phí, bao 

gồm hình thức Thu phí một dừng (MTC) và hình 

thức Thu phí không dừng (ETC). Ngoài ra, hệ thống 

thu phí còn được chia làm 2 dạng: Thu phí kín hoặc 

Thu phí mở.

Hệ thống thu phí giao thông (TCS) bao gồm nhiều 

hình thức thu phí khác nhau, được thực hiện thông 

qua hệ thống thiết bị kiểm soát tại phòng điều hành 

thu phí và thiết bị, phần mềm tại làn thu phí, bao 

gồm hình thức Thu phí một dừng (MTC) và hình 

thức Thu phí không dừng (ETC). Ngoài ra, hệ thống 

thu phí còn được chia làm 2 dạng: Thu phí kín hoặc 

Thu phí mở.

Hệ thống bảng thông tin giao thông (VMS) cung 

cấp cho người tham gia giao thông các thông tin về 

điều kiện đường xá và tình trạng giao thông thời 

gian thực trên đường, giúp lưu thông trên đường 

thoải mái tự tin.

Variable Message Sign (VMS) provides compre-

hensive information to traffic participants about 

road conditions and traffic condition in real time, 

helping to travel comfortablely and confidently.

Toll Collection System (TCS) includes multiple 

forms to collect traffic toll, which are performed 

through a system of control equipment at toll booth 

and equipment, software at each toll lane, includ-

ing Manual Toll Collection (MTC) and Electronic 

Toll Collection (ETC). In addition, toll collection 

systems are divided into two types: Closed toll 

collection or Open toll collection.

Toll Collection System (TCS) includes multiple 

forms to collect traffic toll, which are performed 

through a system of control equipment at toll booth 

and equipment, software at each toll lane, includ-

ing Manual Toll Collection (MTC) and Electronic 

Toll Collection (ETC). In addition, toll collection 

systems are divided into two types: Closed toll 

collection or Open toll collection.

GIẢI PHÁP

THU PHÍ TỰ ĐỘNG TOLL COLLECTION

BẢNG THÔNG TIN GIAO THÔNG VARIABLE MESSAGE SIGN
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Hệ thống phát hiện phương tiện (VDS) bao gồm các 

thiết bị phát hiện phương tiện dùng công nghệ xử 

lý ảnh, laser, hồng ngoại, cảm biến,... được lắp đặt 

dọc tuyến đường, bộ thu thập dữ liệu đặt tại phòng 

giám sát - điều hành. Mỗi trạm phát hiện phương 

tiện bao gồm một hoặc nhiều bộ phát hiện phương 

tiện, một tủ kỹ thuật (các thiết bị hệ thống DTS, bộ 

cấp nguồn, thiết bị chống sét và phụ kiện sẽ được 

gắn bên trong tủ kỹ thuật) và máy tính xử lý. Thiết 

bị của hệ thống truyền dẫn số (DTS) có chức năng 

kết nối trạm phát hiện phương tiện tới bộ thu thập 

dữ liệu tại phòng giám sát - điều hành.

Một số chức năng chính của hệ thống như:

•  Phát hiện xe giúp cảnh báo, hỗ trợ đếm xe.

•  Phát hiện xe quá khổ cho phép.

•  Vẽ hình ảnh 3D của xe giúp phân loại xe.

Dựa vào các tín hiệu được phân tích từ hệ thống 

VDS, đơn vị khai thác có thể đưa ra phương án xử 

lý giao thông chính xác, kịp thời.

Vehicle Detection System (VDS) includes vehicle 

detection devices using image processing tech-

nology, laser, infrared, sensors, etc. installed 

along the routes, and data collector device located 

in operation room. Each station consists of one or 

multiple detection devices, a system cabinet 

(which contains DTS system equipment, power 

supply, lightning conductor and other compo-

nents) and computer for analyzing. The DTS 

(distributed transmission system) equipment 

will connect VDS station to data collector at oper-

ation room.

Some of the system’s main functions are:

•  Detecting vehicles for warning or counting.

•  Detecting oversized vehicles.

•  Drawing 3D image of vehicles to organize them.

Based on the analyzed signals, the operators can 

provide accurate and timely plan for traffic 

situations.

SOLUTIONS

PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN VEHICLE DETECTION
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Hãng SMCore được đánh giá hàng đầu tại Hàn 

Quốc về giải pháp kho hàng tự động. Hệ thống lưu 

trữ - Truy xuất hàng hóa tự động (AR/RS) là giải 

pháp tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và tối ưu hóa 

vị trí, không gian lưu trữ hàng hóa trong kho. Hệ 

thống mang lại hiệu quả quản lý chính xác cao và 

tin cậy.

AR/RS là hỗn hợp liên kết thống nhất giữa Thang 

nâng-Băng Chuyền-Rack và các thiết bị khác. Hệ 

thống sử dụng 3 chế độ Tự động, Bán tự động và 

Thủ công.

SMCore is rated number one in South Korea for 

automated storage. Their Automated Storage and 

Retrieval System (AS/RS) is the solution for 

optimizing inventory management and location / 

space to store goods in warehouse. It provides 

highly precise and reliable management perfor-

mance.

AS/RS is combination system of Stacker Crane - 

Convey - Rack and other equipment. The system 

uses 3 control modes: Automatic, Semi-Automatic 

and Manual.

GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP KHO TỰ ĐỘNG AUTOMATED STORAGE
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Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của 

công nghệ tự động hóa là quy trình. Ngoài ra, hệ 

thống tự động hóa quá trình cải thiện hiệu quả quá 

trình và sử dụng các băng tải khác nhau để tối đa 

hóa hiệu quả vận chuyển. Đặc biệt trong quá trình 

sản xuất, xử lý cẩn thận nguyên liệu chất lượng 

cao và quản lý bộ phận là rất quan trọng. Robot vận 

chuyển như Gantry Robot, RGV (Rail Guided Vehi-

cle), AGV (Automated Guided Vehicle), LGV (Laser 

Guided Vehicle), EMS (Electric Monorail System),... 

mang sản phẩm đến dây chuyền mong muốn vào 

đúng thời điểm. Tự động hóa giúp tăng tính linh 

hoạt của quy trình để đối phó với các loại xử lý 

khác nhau, cải thiện chất lượng sản phẩm thông 

qua quản lý hàng theo thời gian thực và quản lý 

hậu cần thông minh.

One of the most important uses of automation 

technology is process. In addition, the process 

automation system improves process efficiency 

and uses different conveyors to maximize transfer 

efficiency. Especially during production process, 

careful handling of high quality material and 

sector management is a crucial part. Transport 

robots such as Gantry Robot, RGV (Rail Guided 

Vehicle), AGV (Automated Guided Vehicle), LGV 

(Laser Guided Vehicle), EMS (Electronic Monorail 

System), etc. bring products to the designated line 

at the right time. Automation increases the flexibil-

ity of process to deal with different types of 

handling, improves product quality via real-time 

goods management and intelligent logistics man-

agement.

SOLUTIONS

GIẢI PHÁP KHO THÔNG MINH SMART STORAGE
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Sử dụng các công nghệ mới trong việc nhận dạng 

danh tính như:

•   Thẻ thông minh

•   Vân tay

•   Nhận dạng khuôn mặt.

•   Nhận dạng mống mắt.

Using advanced technologies to verify identities 

such as:

•   Smartkey

•   Fingerprint

•   Face recognition

•   Iris recognition

Kết hợp với hệ thống cổng cửa dành cho người đi 

bộ hiện đại như: Tripod turnstile, Wing gate, 

Retractable gate... để thay thế các chìa khóa cơ cổ 

điển khi đi vào, đi ra tại một khu vực nào đó trong 

không gian sống, làm việc,... và thông tin các sự 

kiện ra vào tại từng vị trí sẽ được đưa về máy tính 

để giám sát, hậu kiểm cũng như lưu trữ để sử dụng 

cho các mục đích khác khi cần thiết.

Combining with pedestrian gate systems such as: 

Tripod turnslide, Wing gate, Retractable gate... to 

replace traditional locks when entering / exiting 

specific living or work areas, plus all information 

of people traffic in each location will be recorded to 

monitor or post-check, as well as preserve for other 

purposes when needed.

GIẢI PHÁP

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO ACCESS CONTROL SYSTEM
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Hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe hiện đại với nhiều 

chức năng hiện đại với các đặc điểm chính:

• Kiểm soát xe ra/vào khu dân cư nhanh chóng, 

chính xác.

• Nhận dạng biển số xe tự động với các camera 

chuyên dụng, hỗ trợ chức năng hậu kiểm nhanh.

• Theo dõi và giám sát toàn bộ xe ô tô, xe máy, 

người đi bộ ra/vào.

• Phần mềm quản lý vào ra chuyên nghiệp, kết nối 

liên cổng qua internet cho phép vào/ra thuận tiện 

giữa các cổng trong khu và đồng bộ dữ liệu về 

trung tâm điều hành.

• Thiết bị phần cứng và phần mềm có tính bền 

vững, thích hợp với môi trường ngoài trời mưa, 

nắng, gió, bụi.

• Thiết bị có khả năng chống lại các loại nhiễu và 

tác nhân nguy hiểm khác như sóng điện từ, sét lan 

truyền, mất điện, côn trùng,...

Modern parking control system with many 

advanced functions with main features such as:

• Quick and precise control of vehicles entering/ 

leaving residential areas.

• Automatic license plate recognition with 

specialized camera, support quick review function.

• Tracking and monitoring all cars, motorbikes, 

pedestrian entering/leaving.

• Professional access control software, connecting 

multiple gates via internet, allowing entering/ 

leaving at different locations and synchronizing to 

control center.

• Durable hardwares and softwares, suitable for 

outdoor environment with rain, sunlight, wind, 

dust, etc.

• Equipment is resistant to interference and other 

dangerous factors such as electromagnetic wave, 

surge lightning, power outage, insects, etc.

SOLUTIONS

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BÃI ĐỖ XE PARKING CONTROL
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GIẢI PHÁP

• Kiểm soát, giám sát hoạt động con người, hoạt 

động sản xuất kinh doanh tại nhà máy.

• Đảm bảo an ninh cho nhà máy luôn ở mức cao.

• Xem lại lịch sử camera ghi hình nhanh chóng 

theo: khoảng thời gian, khu vực,...

• Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như tua nhanh/ 

chậm, cắt/xuất video,...

• Phần mềm hiển thị giám sát camera chuyên 

nghiệp đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

• Controlling, monitoring human activities, 

production and business activities at factory.

• Ensuring security always on high level.

• Review the history of camera records by time or 

by areas, etc.

• Full fuctions such as fast/slow forward, cutting/ 

exporting video, etc.

• Professional monitoring software to ensure 

system stability.

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT VIDEO SURVEILLANCE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN HỒ SƠ NĂNG LỰC18



SOLUTIONS

Hệ thống màn hình ghép Video Wall cho phép hiển 

thị được các khung hình ảnh chất lượng cao bao 

gồm các khung hình tĩnh và động.

• Video wall được kết nối dạng kết hợp Daisy 

Chain và phân tán.

• Đa dạng nguồn vào trình chiếu chất lượng cao: 

các loại trình chiếu có dây (PC, Laptop, Playbox…) 

và trình chiếu không dây (iPad, Tablet…).

• Truyền hình ảnh trên nền tảng IP nên khoảng 

cách truyền hình ảnh xa: 100m đối với cáp đồng, 

550m cáp quang multi-mode, 10km cáp quang 

single-mode. Hiển thị được nhiều nội dung trên 

cùng một video wall, đa dạng phương án trình chiếu.

• Độ phân giải từng nội dung bằng độ phân giải 

nguồn vào, độ phân giải lên đến 4K60, hỗ trợ 

HDR10, HDCP2.2, 7.1 Surround Sound Audio, scaler.

• Không xuất hiện độ trễ giữa nguồn phát và màn 

hình hiển thị.

• Không xuất hiện độ trễ giữa các tấm LCD khi số 

lượng tấm LCD lớn.

• Hiển thị nội dung chạy nền trên thiết bị PlayBox 

được biên soạn bởi phần mềm biên tập nội dung.

Video Wall System allows to display high resolu-

tion frames including both static and motion 

pictures.

• Video wall was connected using hybrid topolo-

gy combining daisy chain and star network.

• Multiple high quality input sources: wired 

projection (PC, Laptop, Playbox, etc.) and wireless 

projection (iPad, Tablet, etc.).

• Image transmission on IP platform allows to 

transmit through large distance: 100m for copper 

cable, 550m for multi-mode fiber-optic cable, 10km 

for single-mode fiber-optic cable. It can display 

many contents on the same video wall for multiple 

projection options.

• The resolution of each content is the same as 

input source (up to 4K60), support HDR10, HDCP2.2, 

7.1 Surround Sound Audio, scaler.

• No lag between input source and display.

• No lag between each LCD panel when using a 

large number of panels together.

• Displaying content running on PlayBox devices 

compiled by editing software.

HỆ THỐNG MÀN HÌNH VIDEO WALL VIDEO WALL SYSTEM
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DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG THU PHÍ CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN
BAC GIANG - LANG SON EXPRESSWAY TOLLBOOTH

TRẠM THU PHÍ HẦM CÙ MÔNG
CU MONG TUNNEL TOLLBOOTH

TRẠM THU PHÍ KM93+160
KM93+160 TOLLBOOTH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN HỒ SƠ NĂNG LỰC20



COMPLETE PROJECTS

HỆ THỐNG THU PHÍ AN SƯƠNG - AN LẠC
AN SUONG - AN LAC TOLLBOOTH

TRẠM THU PHÍ NAM BÌNH ĐỊNH
NAM BINH DINH TOLLBOOTH

TRẠM THU PHÍ ĐỨC HÒA
DUC HOA TOLLBOOTH
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG HẦM CÙ MÔNG
TRAFFIC MONITORING SYSTEM AT CU MONG TUNNEL

HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG HẦM HẢI VÂN
TRAFFIC MONITORING SYSTEM AT HAI VAN TUNNEL

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN ÂN HỒ SƠ NĂNG LỰC22



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO - CHUNG CƯ HABITAT
ACCESS CONTROL SYSTEM - HABITAT APARTMENT COMPLEX

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO - KDC SALA QUẬN 2
ACCESS CONTROL SYSTEM - SALA RESIDENTIAL AREA

COMPLETE PROJECTS
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DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

HỆ KIỂM SOÁT NGƯỜI ĐI BỘ - CẢNG VIETSOVPETRO
PEDESTRIAN GATE - VIETSOVPETRO PORT

HỆ KIỂM SOÁT NGƯỜI
ĐI BỘ TẠI PTSC

PEDESTRIAN GATE AT PTSC COMPANY

HỆ KIỂM SOÁT NGƯỜI
ĐI BỘ TẠI VIETSOVPETRO

PEDESTRIAN GATE AT VIETSOVPETRO
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COMPLETE PROJECTS

HỆ THỐNG KHO ASRS - VIETSOVPETRO
ASRS AUTOMATED STORAGE - VIETSOVPETRO
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
NOTABLE PARTNERS
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Trong quá trình phát triển, Công ty Cổ phần Đầu 

tư Công nghệ Thiên Ân luôn cố gắng, phấn đấu 

không mệt mỏi với ý chí quyết tâm, tinh thần 

đoàn kết, gắn bó và bản lĩnh vững vàng để xây 

dựng nên thương hiệu của mình. Các công 

trình, dự án Công ty tham gia đầu tư, thi công đã 

để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các Chủ đầu tư, 

đối tác và xã hội, đóng góp tích cực cho công 

cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra Chúng tôi luôn 

cố gắng tập trung vào giá trị cốt lõi là chất lượng, 

tiến độ và hiệu quả kinh tế, là sự chuyên nghiệp, 

đoàn kết hợp tác và tinh thần vì cộng đồng, đó 

chính là động lực phấn đấu để Công ty phát 

triển bền vững, khẳng định và phát huy hơn 

nữa thương hiệu.

Thiên Ân xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác 

lời cảm ơn sâu sắc vì sự quan tâm và theo dõi 

dành cho Công ty chúng tôi.

Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác!

During the development process, Thien An Tech-

nology Investment Corporation always strives 

tirelessly with the determination, solidarity, 

commitment and firm bravery to build our brand. 

The past projects which our Company participat-

ed in investing and constructing have left a good 

impression on investors, partners and society, 

contributing positively to the country's economic 

development.

With designated vision and mission, we always 

focuses on the core values which are quality, 

progress and economic efficiency, as well as 

professionalism, responsibility for customers’ 

success, those are also the motivation for our 

Company to develop, affirm and improve Thien 

An brand.

Thien An wishes to send our heartfelt gratitude 

to Customers and Partners for your interest and 

companionship with us during the past time.

Sincerely thanks for your cooperation!

LỜI CẢM ƠN
LETTER OF GRATITUDE
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92 Đường Số 10, KDC CityLand, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

No. 92 Duong So 10, CityLand, Ward 10, Go Vap District, HCM City

(028) 62955472  info@tacorp.vn  tacorp.vn




